
Stichting Lezen is het landelijke kenniscentrum voor 
leesbevordering en literatuureducatie en werkt aan 
versterking van de leescultuur. Stichting Lezen stimuleert 
(wetenschappelijk) onderzoek om oplossingen te kunnen 
bieden ter ondersteuning van beleid en leesbevordering thuis, 
in de kinderopvang, het onderwijs, de bibliotheeksector en 
het boekenvak. 
 
Stichting Lezen coördineert tevens de 

leesbevorderingsprogramma’s BoekStart (0-4 jaar), de Bibliotheek op school (4-20 
jaar) en de leesbevorderingsnetwerken. Deze drie onderdelen zijn onder de noemer 
Kunst van Lezen ontwikkeld in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek.  

 
Stichting Lezen zoekt een domeinspecialist vmbo, praktijkonderwijs en 

mbo voor 36 uur per week 
 
De domeinspecialist draagt bij aan beleids- en kennisontwikkeling rond 
leesbevordering voor de doelgroep vmbo, praktijkonderwijs (pro) en mbo, en aan de 
kwaliteit en het rendement van de projecten en programma’s die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.  
 

Werkzaamheden 
Het zwaartepunt ligt bij het mede uitvoering geven aan het vo-beleid van Stichting 
Lezen en de landelijke coördinatie van de Bibliotheek op school voor het vmbo, pro 
en mbo. 
 
De domeinspecialist is vanuit Stichting Lezen lid van het Kernteam de Bibliotheek op 
school 12+ van de Samenwerkende Provinciale Ondersteuningsinstellingen 
Nederland (SPN), die de uitvoering van de aanpak verzorgt voor de 
basisbibliotheken.  
 
Je levert een actieve bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de aanpak van de 
Bibliotheek op school, onder andere op het gebied van: 
• Expertise (scholing leesconsulenten, leerkrachten),  
• Leesomgeving (collectie, inrichting schoolbibliotheken, ouderpartnerschap, tijd voor 
lezen),  
• Activiteiten (landelijke campagnes zoals de Jonge Jury, De Weddenschap, NL 
Leest jr. en de Boekenweek van Jongeren) en 
• Onderzoek (Monitor de Bibliotheek op school, Bibliotheekmonitor, wetenschappelijk 
onderzoek).  
 

Functie-eisen 
Kennis en ervaring: 

• Je hebt aantoonbare brede kennis van en ervaring met de organisatie van de 
onderwijssectoren vmbo, pro en mbo.  

• Je hebt visie op en ervaring met het taal- en leesonderwijs in deze 
onderwijssectoren. 

• Je voelt je betrokken bij deze onderwijssectoren. 

• Je hebt kennis van en ervaring met de aanpak van de Bibliotheek op school. 



• Universitair werk- en denkniveau en een relevante opleidingsachtergrond op 
minimaal hbo+-niveau 

• Je hebt oog voor belangrijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten in de 
onderwijspraktijk, in het bijzonder op het gebied van lezen, leesbevordering en 
literatuureducatie. 

• Je kunt op zowel praktisch als meer strategisch niveau opereren. 
• Je hebt een relevant netwerk in het brede werkveld rond pro, vmbo en mbo. 

• Je kunt goed samenwerken, zowel binnen als buiten de organisatie. 
• Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie. 
• Je hebt een proactieve houding: kunt anticiperen op kansen en 

mogelijkheden. 

• Je ziet problemen als uitdagingen en denkt in oplossingen. 
• Je hebt een onderzoekende houding en een luisterend oor.  

 
Competenties: 
We verwachten van onze medewerkers dat ze goed kunnen samenwerken en 
collegiaal zijn; dat ze nieuwe informatie gemakkelijk in zich opnemen en toe weten te 
passen; dat ze zich bewust zijn van behoeften van anderen in de organisatie en dat 
ze proactief zijn. Specifiek voor deze functie vragen wij daarnaast dat je 
overtuigingskracht hebt, goed kunt plannen en organiseren, projectmatig kunt werken 
en creatief, stressbestendig en resultaatgericht bent. 
 
Een indicatie voor het salaris is € 3.900 - € 4.700 bruto per maand, op basis van een 
36-urige werkweek. De hoogte van het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en 
ervaring. 
 

Informatie en sollicitatie 
Voor nadere informatie verwijzen wij naar lezen.nl. Of neem contact op met de 
directeur-bestuurder van Stichting Lezen, Gerlien van Dalen. Telefoonnummer: 020 – 
623 05 66. 
 
Je reactie zien we graag uiterlijk 21 november 2021 tegemoet. Je kunt je sollicitatie, 
met zowel je motivatiebrief als cv in de bijlage, mailen naar info@lezen.nl, met als 
onderwerp ‘domeinspecialist vmbo-mbo-pro’. De gesprekken zullen in de week van 6 
december plaatsvinden. 
 
 
 

http://www.lezen.nl/
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